
 
  

 
 

 2016/2017الفصل الدراسى االول                                       قسم المحاصيل
 نموذج اجابة

 امتحان مادة تربية المحاصيل للظروف المعاكسه
 (خطه حديثهالدراسات العليا )

 تكلم عن الظروف املعاكسة التي تتعرض هلا مستقبالً مع شرح إحداها على القمح؟:  :1س
 روف المعاكسة التي سنتعرض لها مستقباًل:الظ: 1ج

اتجاااال الم ااااا الرتفااااح درجاااة الحااارارة ا مماااا يااارار ةلاااى االحتياجاااات الحرار اااة ا خاصاااة  .1
 المحاصيل الشتو ة التي تحتاج لدرجات حرارة م خفضة.

أن ااا ساا عاني مسااتن قل ماام قلااة الميااال ا نتيجااة   اااا سااد ال حضااة ا وبالتااالي المحاصاايل  .2
 لجفاف ا وبالتالي سيزداد معدل تصحر األراضي.سوف تعاني مم ا

نتيجاااة قلاااة مياااال ال يااال سااايتم االةتمااااد ماااي الزراةاااة ةلاااى )المياااال الجومياااة ا مياااال -1
الصاارف( ا ممااا يااردا الرتفاااح نساا ة الملوحااة وانتشااار الع اصاار الثنيلااة الضااارة ا 
 وةليااه ماالن الماارا  جاا  أن  ضاار مااي اةت ااارل  اارامل تربيااة محاصاايل النماا  محصااول

وةليه سوف نت ااول لحا ل الظاروف شتوا ا وسوف  عاني مم ارتفاح درجة الحرارة ا 
 توضي  اآلتي:

 األضرار التي ُتحِداحا الحرارة العالية.-2

 ة التنييم لتحمل الحرارة العاليةطر ن-3
 
الصفات الفسيولوجية واسرتاتيجيات الرتبية هلا دور كبري    الرتبيرية ملقاومرية :2س 

 بالتفصيل؟أشرح ذلك  –اجلفاف 
 الصفات الفسيولوجية التي تساعد النباتات على مقاومة الجفاف , منها:: 2ج

 مساحة سط  الورقة. .1
 التفاف وانث اا األوراق. .2



 مت  وقفل الثغور. .3

 الط نة الشمعية التي تغطي الورقة. .4

 حجم وةدد الثغور ةلى السط  العلوا للورقة. .5

 وضر الورقة ةلى الساق. .6

 ا.ر  حجم وةمق المجموح الج .7

 را إلى الخضرا. نس ة المجموح الج .8

 السنا.وجود  .9

 استراتيجيات التربية لتحمل الجفاف:
هاال يااتم االنتخااال للسااقلة المناومااة للجفاااف تحااي الظااروف ال يييااة الجياادة ا ااام يااتم اخت ااار 

ياتم االنتخاال تحاي واروف الجفااف م اشارة ا السقالت الم تجاة تحاي واروف الجفااف ا أ  هال 
 ا حول ذلك:وه اك اقث آرا

 :الرأا األول 

 عتمااد ةلااى أن الصاا   ةااالي المحصااول تحااي الظااروف الجياادة سااوف  عطااي أ ضااال إنتاجااال 
 ةاليال تحي الظروف الجيدة  سم  للصفات الورااية بالتع ير ةم نفسحا.

 :الرأا الثاني 

 عتمد ةلاى أن االنتخاال لمناوماة الجفااف  جا  أن تاتم واروف الجفااف م اشارة ماي حناول 
 وم اطق متعددة ومت اي ة مي الجفاف.خاصة 

 :الرأا الثالث 

 عتمد ةلى انتخال سقالت ةالية المحصول تحي الظاروف الم اسا ة لل ماو وساقالت أخار  
مناوماة للجفااف ا ةلاى أن ياتم التحجايم  ي حماا سنتااج ساقالت ةالياة المحصاول ومناوماة 

 للجفاف. 

 اجابة السرال الثالث:
 وما هي الصعوبات التي توجحه األجحاد الحرارا   وةية 

 األجحاد  الحرارا لدرجات الحرارة المرتفعة :   -

وهو درجات الحرارة ال ي تز د ةم درجات الحرارة العظمي ل مو ال  اتات وتختل  ه ل  -
 الدرجة باختقف المحصول 

 األجحاد الحرارا لدرجات الحرارة الم خفضة : -



ل مو وهو أدني درجة حرارة نمو ال  اتات وهو درجات الحرارة التي تنل ةم درجة صفر ا -
 وتخت  باختقف المحصول 

 الصعوبات التي تواجحه  تحسيم صفة تحميل االجحاد: 

 قلة محم األسس للورااة والفسيولوجية التي تردا الي تحمل ال  اتات لحرارة المرتفعة -1

 ةد  قدرة أو صعوبة التحكم مي درجة الحرارة تحي الظروف ال ييية والط يعية -2

ةد  الندرة ةلي الفصل  يم تاايرات الحرارة وتاايرات الجفاف وصفات ال مو لل  اتات -3
 تحي وروف الحنل أو العمل 

النصور مي كامة ودقة االختيارات المعملية والتي ةلي أساسحا يتم االنتخال  --4
 سيولوجية او محم الطرق الفسيولوجية التي تردا الي امضل تحمل للحرارة للصفات الف

ةد   الفحم الكامي ةم المراحل نمو ال  ات او صفات االنسجة واالةضاا ال  اتية -5
التي  مكم اةت ارها معايير لقنتخال مي  رامل التحسيم لتحمل ال  اتات للحرارة 

 المرتفعة 

 ايم الورااي لصفة تحمل الحرارة المعلومات المحدودة ةم مدا الت -6

 االخت ارات لصفة تحمل الحرارة المرتفعة :
 االخت ارات المعملية :-1

نظرا ةد  المندرةةلي التحكم  دقة مي درجات الحرارة المحيطة مي وروف ال يية الط يعية ميمكم 
ة االنسيا ية إستخدا  الصول واالخت ارت المعملية  لصفة تحمل الحرارة العالية مثل  قياس الحرك

 قياس درجة التسرل األيوني  –ةملية قياس كفااة التمثيل الضوئي  –لل روتو  قز  
 االخت ارات الحنلية : -2

 مكم مم خقل دراسة التص يات الورااية لل  اتات تحي ادراسة   مكم المراد بان ات 
ت اختيار التركي  الورااي واالنتخال تحي وروف  الحنل و مكم مم خقل الصفا

المرت طة  درجة الحرارة العالية وتحملحا الجراا ةملة االنتخال لح ة الصفات تحي 
وروف االجحاد الحرارا  مثل اختيار المحصول العالي أو الصفات المرت طة  تحمل 

 الجاف لتحنيق هدف تحسيم التحمل حرارة  



 السرال الرابر : 
مناومة -ملوحة  -جفاف -حرارة:تحمل وروف االجحاد  لتربية مى الدور ال يوتك ولوجي 
 لألمراض والحشرات 

 يلع  ا يوتك ووجي دورا هاما مي إنتاج ن اتات تتحمل وروف االجحاد مثل :
 إستخدا  زراةة االنسجة -1

 إستخدا  امعلمات الجزئية -2

 إستخدا  الح دسة الورااية -3

م خقل  مكم مم خقل زراةة األنسجة وطرقحا امختفة إنتاج ن اتات تتحمل االجحاد م -
 –إنتاج ال  اتات المتضاةفة االحاد ة  وهي تمثل  ية جيدة النتخال لظروف االجحاد 

االختقمات  –التحجيم الجسمي النتاج خق ة مختلفة وراايا النتاج ن اتات متحملة 
 زرةة المتوك وال وضات  –الجسمية  واالنتخال للخق ة المتحملة 

م خقل ه ة الطر نة تعييم وةرمة الجي ات  مكم استخد  ما  عرف بامعمات جز يية م -
المسرولة ةم المناومة وتحمل وروف االجحاد بانواةحا المختلفة  كما  مكم مم خقل 
ه ل الظر نة رسم الخراط الكروموزمية او الورااية لمعرمة مواقر الجي ات المسرولة ةم 

تخال بمساةدة كما  مكم مم خقل استغقل ما  عرف باالن –التحمل لظروف االجحاد 
المعلمات الجز يية حيث  مكم  الربط  يم المعلم الجز يي ووجودة وصفة تحمل االجحاد 

 واالنتخال لحا .
كما  مكم باستخدا  ما  عرف بالح دسة الورااية وانتاج ن اتات محولة وراايا لتحمل  -

وروف االجحاد واستخدا  ما  عرف بطرق ال نل الجي ي المختلفة ل نل اصفة تحمل 
االجحاد مم ال  اتات ال ر ة المتحملة الي ال  اتات الم زرةة ميما  عرف بانتاج ال  اتات 

المتحولة وراايا والمناومة لظروف االجحاد المختلفة سواا حرارة او جفاف او ملوحة 
 اومناومة لألمراض والحشرات  والظروف الغير م اس ة .
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